
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1883/QĐ-UBND An Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

 trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Tư pháp tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

 Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 

21 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Phần VIII, Phụ lục I của Quyết định số 540/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục 

chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Mục XVII, Phụ lục I của Quyết định số 737/QĐ-UBND 

ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh An Giang. 

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 1, mục 11, Phần A, Phụ lục 

III của Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Bãi bỏ thủ tục hành chính số 38, 39, 40, 41 Phần VIII, Phụ lục I của 

Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An 

Giang về việc công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 

- Bãi bỏ thủ tục hành chính số 50, 51, 52 Phần VI, Phụ lục I của Quyết định 

số 737/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Bộ Tư pháp; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

TT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,  

bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

1 
1.002010.000. 

00.00.H01 

Đăng ký hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

2 
1.002032.000. 

00.00.H01 

Thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

3 
1.002055.000. 

00.00.H01 

Thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của Văn 

phòng luật sư, công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

4 
1.002079.000. 

00.00.H01 

Thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của công ty 

luật trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, 

công ty luật hợp danh 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

5 
1.002099.000. 

00.00.H01 

Đăng ký hoạt động của chi 

nhánh của tổ chức hành 

nghề luật sư 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 
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TT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,  

bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

6 
1.002153.000. 

00.00.H01 

Đăng ký hành nghề luật 

sư với tư cách cá nhân 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

7 
1.002181.000. 

00.00.H01 

Đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

8 
1.002198.000. 

00.00.H01 

Thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

9 
1.002218.000. 

00.00.H01 
Hợp nhất công ty luật 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

10 
1.002234.000. 

00.00.H01 
Sáp nhập công ty luật 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

11 
1.008709.000. 

00.00.H01 

Chuyển đổi công ty luật 

trách nhiệm hữu hạn và 

công ty luật hợp danh, 

chuyển đổi văn phòng 

luật sư thành công ty luật 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 
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TT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,  

bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 

12 
1.002398.000. 

00.00.H01 

Đăng ký hoạt động của 

công ty luật Việt Nam 

chuyển đổi từ công ty 

luật nước ngoài 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

13 
1.002384.000. 

00.00.H01 

Đăng ký hoạt động của 

chi nhánh của công ty 

luật nước ngoài tại Việt 

Nam 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 

14 
1.002368.000. 

00.00.H01 

Cấp lại Giấy đăng ký 

hoạt động của chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài 

Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật 

sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư. 

Luật sư Sở Tư pháp 
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